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EDITORIAL
Sant Jordi arriba aquest any 
dues vegades, la primera el 
23 d’abril i la segona amb 
l’Eixample escolar. El tema 
de l’hàbit lector, que tant 
ens preocupa, el tractem en 
aquest número donant idees 
per fomentar-lo, i és que no 
només ens hem de recordar 
de llegir quan és “obligat” 
regalar llibres, sinó que 
també hem de llegir la resta 
de l’any.
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de l’opinió que expressin els articles 
signats

Vols participar en el bloc de la 
Revista Eixample escolar? 
Doncs t’explico pas a pas com registrar-te com a usuari per poder 
publicar opinions o enllaços i crear un diàleg obert i lliure sobre 
els temes d’actualitat o sobre les teves inquietuds, sempre que 
tinguin a veure amb l’educació. L’únic que et demano és que el 
to sigui mesurat i educat, recordem que no tothom ha de pensar 
de la mateixa manera i que és interessant que totes les opinions 
es puguin expressar en un clima de cordialitat i respecte. Potser 
saps d’informàtica i consideres que les explicacions següents 
són massa detallades, però, pensant en gent com jo (m’ha 
costat una estona desxifrar el funcionament), he cregut que era 
millor una explicació visual.
1. Obre el navegador i escriu l’adreça www.eixampleescolar.org

BLOC
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Com a apunt final, començo el debat amb els 
enllaços de tres notícies publicades a Internet:

Cheque escolar: el fin de los monopolios en •	
Educación, por Álvaro VERMOET (Texto 
de la ponencia de Álvaro Vermoet Hidalgo, 
presidente de la Unión Democrática de 
Estudiantes y comentarista de Libertad 
Digital, al VIII Congreso Mundial de 
Educación celebrado en Valencia entre el 
18 y el 20 de abril).
Catalunya i França reforçaran la col-•	
laboració entre centres educatius (L’a-
cord inclou un programa de reforç de 
l’ensenyament de francès, intercanvis 
d’alumnes i de professors i formació 
continuada per als docents durant els 
propers tres anys). Extret del web del 
Departament d’Educació.

Augmenten els ajuts de menjador per al •	
curs 2008-2009. El curs vinent hi haurà més 
ajuts de menjador escolar per a les famílies 
barcelonines. L’Ajuntament de Barcelona 
augmentarà en un 50 % el nombre d’ajuts, 
amb una inversió addicional de 2,4 milions 
d’euros. La convocatòria es farà pública 
entre abril i maig. Extret de la revista informativa 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Com haureu vist, dues d’aquestes notícies s’han 
publicat en paper a la nostra revista i una d’elles 
afegeix el comentari d’un dels nostres redactors. 
A les properes publicacions hi haurà una secció 
sobre els temes que es vagin debatent al bloc i a 
partir de les vostres opinions i suggeriments anirem 
perfilant una revista que sigui més interessant 
per a vosaltres, ja que, al cap i a la fi, sou els 
destinataris.

Carme Prats
CEIP Diputació

2. En aquesta mateixa pantalla, a la part 
esquerra, prem el botó Registre

3. En la pantalla següent escriu les dades que 
et demanen: Identificació i Correu electrònic 
i prem el botó Registrar-se

4. Veuràs una pantalla de confirmació de les 
teves dades i que t’avisa que la contrasenya la 
rebràs en un missatge al teu correu electrònic. 
Per tant, obre el teu correu i apunta’t la 
contrasenya que et dóna el programa. Prem 
el botó Identificar-se

5. Un cop has apuntat la contrasenya, escriu la 
identificació que has posat al començament 
(o sigui el teu nom d’usuari) i la contrasenya 
que t’han enviat per correu electrònic. Prem el 
botó Identificar-se

6. Veuràs una pantalla en la qual pots escriure 
les teves opinions (Escriure), o incloure algun 
enllaç (Càrrega)
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Tot passejant pels carrers de 
Consell de Cent, Comte Borrell, 
Diputació i Viladomat us trobareu 
amb un mur. Us preguntareu: 
Què hi ha darrera? Doncs un 
fantàstic interior d’illa, ara ocupat 
per un pròsper herbassar, unes 
pedres tallades i numerades, un 
cotxe abandonat (aquest sí que 
no té problemes per aparcar a 
l’àrea verda) i l’ombrívol jardí 
de les palmeres amb estàtua 
incorporada de la Sra. Emma. 
Si ja aneu recordant, abans hi 
havia l’Asil de les “Hermanitas 
de los Pobres”, ara coneguda 
com a Illa Germanetes.

El Cosme Saló, de l’Associació 
de Veïns de l’Esquerra de 
l’Eixample, ens explica que 
fa vuit o nou anys van fer 
manifestacions per tal que es 
mantingués aquest asil, ja que 
era l’únic geriàtric del barri. 
Llavors, les germanetes van 
dir que, com que no hi tenien 
suficient gent amb vocació, 
havien de traslladar els residents 
al centre de la plaça Tetuan i es 
van vendre aquests locals. 

L’Associació de Veïns va 
aconseguir que venguessin la part 
edificable a ProEixample i l’altra, 
la gran, al Clínic. ProEixample 
va vendre la seva part dels 
terrenys per fer-hi habitatges... 
L’any 2004 es van començar a 
tirar totes les edificacions, però 
es van respectar les columnes 
de l’església i els vitralls.

El  16 de maig de 2006, es 
va signar un conveni entre 
l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Hospital Clínic pel qual es va 
fer una permuta de terrenys 
que permetrà: ampliar l’Hospital 
Clínic i redimensionar el parc 
de bombers, crear un Centre de 
Recerca Biomèdica, construir 
un nou interior d’illa i implantar 
nous equipaments a l’Illa 
Germanetes.
Els equipaments emplaçats a 
l’àmbit (5.481 m2) seran: Un 
Institut d’Educació Secundària 
(7a) i dues promocions 
d’apartaments: una per a joves 
(HD/7-j) i l’altra per a gent 
gran (HD/7-g). A la mateixa illa 
s’ampliarà la zona verda existent 
(jardins d’Emma de Barcelona) 
en 379 m2.

Posteriorment, en el document 
marc del PAD (Pla d’Actuació 
del Districte) de l’Eixample 2008-
2011 es perfila el que tindrem:

Seguint la proposta del Mapa 
Escolar, Institut d’Educació Se-
cundària
Escola Bressol sota l’habitatge 
per a joves en règim de lloguer 
Apartaments tutelats per a gent 
gran
Ampliació interior d’illa Emma
Justament abans de les elec-
cions, i no penseu malament, 
es va firmar el protocol de 
col·laboració entre la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona: Pla d’equipaments 
educatius de Barcelona 2008-
2011, construcció, rehabilitació 
i millora de centres educatius 
públics, on apareix l’IES Vila-
domat en aquesta Illa (s’ha 
avançat, ja té nom propi).

Nota: Pel que fa a la residència i 
el centre de dia per a gent gran 
del carrer de Viladomat entre 
Consell de Cent i Diputació 

Illa 
d’equipaments
Germanetes
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(jardins de Paula Montal), que ja 
hauria d’estar en funcionament, 
Proeixample únicament té el 
projecte acabat.
Amigues i amics: No val a ba-
dar, las cosas de palacio, van 
muy requete super hiper mega 
despacio. Jo no sé si podré 
apuntar els meus néts a l’escola 
bressol o als habitatges per a 
joves!!
Bromes a part, com a veïns i 
veïnes, pares i mares..., tots 
sabeu la importància que per 
al nostre barri pot suposar. 
Aquests equipaments queden 
encara molt lluny de fer-se rea-
litat. L’esquerra de l’eixample 
els necessita i encara que no 
solucionaran els problemes de 
l’habitatge, la manca de places 
per als nostres fills d’u a tres 
anys... ajudaran a minimitzar-
los.
Per tot això, proposem un procés 
de mobilització de la ciutadania 
per exigir a les diferents admi-
nistracions implicades (Ajunta-
ment i Generalitat) una ràpida 
resposta i una actuació contun-
dent, ja que promoure la partici-
pació  ciutadana contribueix a
millorar l’eficàcia de les polí-
tiques dutes a terme per les 
administracions. Ens agradaria 
que s’obrís un procés participatiu 
que fomentés el debat i realitzés 
un seguiment actiu. No seria 
el primer cas que un programa 
es queda en declaració 

d’intencions o s’allarga en el 
temps. TREBALLEM PER A UNA 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
Germanetes 2011, comença el 
compte enrere !!

Aprofitem aquest espai per 
encabir-hi unes propostes de 
millora:

Piscina i equipament espor-
tiu:
Tant per a l’institut, els veïns 
o els alumnes de les escoles 
del voltant per promocionar els 
valors positius de l’educació 
física.

Mobilitat:
Avui  dia, el  trànsit  s’ha  conver-
tit en  la causa  principal de la pol-
lució de l’aire a les nostres ciutats. 
Cal fomentar els desplaçaments 
en transport públic, a peu o en 
bicicleta. Aprofitar el subsòl per 
a la construcció d’un pàrking 
dissuasiu per no utilitzar el cotxe 
per a residents Zona 3 Àrea 
Verda.

Un barri per a les persones:
Ampliar les zones de vianants 
i fomentar-ne altres (camí amic 
i carrers adjacents a la zona 
d’equipaments), continuar el 
carril bici del carrer de Consell 
de Cent i, en general, augmentar 
l’habitabilitat dels espais públics 
al nostre barri. Cal limitar la 
circulació de vehicles privats 

de dilluns a dilluns i pacificar el 
trànsit.

Connectar els jardins d’Emma 
i de Paula Montal: 
La vegetació proporciona be-
nestar, combat l’estrès i l’a-
gresivitat, té efectes antidepres-
sius, produeix oxigen i absorbeix 
diòxid de carboni, fixa la pols a 
les fulles (una mitjana de 80 kg 
anuals per arbre) i esmorteeix el 
soroll. Millora dels dos interiors 
d’illa.
Ja ens hem reunit amb 
l’Associació de Veïns de 
l’Esquerra de l’Eixample i les 
AMPA dels CEIP Diputació, Llo-
rers, Auró i Ferran Sunyer. Ja 
estem formant la Comissió de
Seguiment. La regidoria de l’Ei-
xample, Assumpta Escarp, pre-
sidenta també  de l’empresa mix-
ta Proeixample, que impulsa 
nombroses intervencions urba-
nístiques al districte, en la Au-
diència Pública del mes de
maig ens ha confirmat els equi-
paments i ens ha ofert la pos-
sibilitat   d’iniciar  ja  la  Comissió. 
Si voleu més informació envieu-
nos un missatge a:
ger2011@eixampleescolar.org

Gràcies a tots i a totes!!! 
Mantindrem tothom informat!!! 
Comissió Illa Germanetes, 
Equipaments ja!!

Jordi Tàpia
CEIP Diputació

L’Institut Ernest Lluch ha estat 
l’escollit per a iniciar al districte de 
l’Eixample l’experiència Consulta 
oberta dins del Programa Salut i 
Escola. Creat pel Departament 
de Salut i a través dels CAP, 
pretén donar satisfacció, con-
fidencialment, a dubtes i temors 
dels nostres adolescents en temes 

delicats que no gosen tractar amb 
les famílies o els amics. Per això, 
són els professionals de la sanitat 
els qui es desplacen fins al centre 
i atenen les consultes d’una 
manera pròxima i discreta.

Creiem que es tracta d’una bona 
línia d’actuació que esperem veure 

estesa, quan abans millor, a tots 
els centres del nostre districte.
Per a més informació consulteu 
l’adreça 
http://www.gencat.net/educacio/
but l le t i /p ro fessors /not ic ies /
salutiescola.htm

IES Ernest Lluch

Salut i Escola
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aviat la manera de llançar sobre 
aquesta altra una ombra de nosa 
i càstig”.

No es pot passar per alt que 
la televisió també pot aportar 
alguns elements enriquidors 
com l’ampliació del vocabulari, 
en tenir accés a un univers més 
ampli d’expressions, així com la 
seva contribució a “ajudar l’oïda 
del nen a superar l’obstacle de 
les profundes diferències entre el 
dialecte natiu i matern i la llengua 
escolar”; igualment, “fa familiars, 
a través del so i la imatge, un cert 
nombre de ‘paraules difícils’” el 
qual en definitiva pot ser útil a 
l’hora d’abordar la lectura d’un 
llibre. 

També  exposa  que amb fre-
qüència se sol tenir la idea que les 
historietes només ofereixen una 
opció de lectura superficial, que 
poc aporten a qui les llegeix i que 
distreuen del desenvolupament 
de l’interès per la “bona lectura”. 
Tanmateix, oblidem que des de 
fa dècades, quan van començar 
a aparèixer les historietes 
inicialment dins dels diaris, es 

Fa un temps vaig trobar un 
valuosíssim article sobre Gianni 
Rodari, escriptor italià d’obres 
infantils. A més d’haver estat 
periodista, mestre i un polític 
atent a les necessitats del seu 
país, aquest entusiasta del poder 
transformador de la paraula va 
escriure diversos assaigs i llibres 
en els quals reflexiona sobre la 
importància del joc i el llenguatge 
com a mitjans d’expressió, ad-
quisició d’experiència i enriqui-
ment de vivències de l’univers 
infantil.

Va criticar la manera com 
s’ensenyava a les escoles i va 
apostar pel canvi a través de 
diversos projectes educatius i 
artístics, mitjançant els quals 
buscava que l’escola es convertís 
en un motor de gaudi i canvi de 
la realitat.

La seva obra no deixa de ser 
actual i hauria de ser tinguda 
en compte com a eina per a 
tots aquells que estem abocats 
a la tasca d’educar i formar els 
nostres fills. Però, davant de la 
brevetat de l’espai, avui desitjo 
almenys compartir amb vosaltres 
alguns dels principals aspectes 
continguts en un dels seus 
escrits que per fortuna he tingut 
oportunitat de llegir, i que forma 
part del seu llibre L’escola de la 
fantasia, titulat “Nou maneres 
d’ensenyar els nens a odiar la 
lectura”.

La intenció d’aquesta reflexió és 
aportar elements sobre aquelles 
“estratègies” “mesurades” o 
“accions” que prenem a l’hora 
de proposar-nos ensenyar a 
llegir els nostres fills i inculcar 
hàbits de lectura en ells, i que 
acaben portant a l’absolut  fracàs  
aquesta empresa, causant l’efec-
te contrari al desitjat.

En alguna ocasió, segurament 
ens ha passat que ens 
preocupem per la quantitat 
d’hores que els nostres fills 
passen “enganxats” al televisor  - 
quan no a l’ordinador, a la consola 
de joc i, en ocasions, fins i tot al 
mòbil (tema que mereixeria un 
capítol a part)-. Ens sembla una 
pèrdua de temps increïble que 
només la lectura d’un bon llibre 
podria fer menys greu. Així que 
anem directes als nostres fills 
amb la idea d’apartar-los una 
bona estona de la tele perquè es 
dediquin a llegir aquell llibre que 
l’àvia els ha regalat a les festes 
passades.

Tanmateix, l’únic que estem fent 
és allunyar-los del plaer de la 
lectura en fer-los abandonar una 
altra activitat que brinda, d’una 
manera immediata, plaer, diversió 
i entreteniment. En paraules 
del Godari “no em sembla que 
negar una diversió, una ocupació 
agradable (o sentida com a tal), 
sigui la manera ideal de fer que 
n’estimin una altra: serà més 

Els nostres 
fills i l’amor 
als llibres
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va començar a obrir un horitzó 
nou de personatges fantàstics i 
històries que exploraven altres 
mons i iniciava en la ciència ficció 
a qui la llegien, nodrint d’una 
manera estimulant la necessitat 
d’aventures. 

Una altra de les coses en què 
solem insistir és en la vella idea 
que els nens d’abans llegien 
més que els nens d’avui en dia, 
apel·lant a la visió una mica 
idealista que “tot temps passat 
va ser millor”. Tanmateix, si 
mirem amb deteniment les 
xifres d’analfabetisme, ens tro-
bem amb un panorama que el 
contradiu, ja que fa algunes 
dècades aquestes taxes eren 
bastant altes, exceptuant 
potser el cas de la burgesia  
benestant. Si comparem, 
avui en dia el creixement del 
nombre d’editorials, biblioteques 
públiques i programes de foment 
de la lectura, llavors veuríem 
que la idea que abans es llegia 
més procedeix d’una apreciació 
bastant errònia.

Igualment, tendeix a considerar-
se que el temps que es destina 
a altres distraccions diferents de 
la lectura és excessiu, problema 
que no solament pateixen els 
nens sinó l’ésser humà en totes 
les seves edats. I és que és 
fàcil fer que el temps lliure se’n 
vagi de les mans desaprofitant 
tota la seva potencialitat si 
no ho organitzem i distribuïm 
adequadament.

Com diu Godari: «No depèn 
del nombre i la qualitat de les 
distraccions (és a dir, de les 
ocupacions més lliures, per tant 
més desitjades i per això més 
riques en eficiència educativa); 
depèn del lloc que el llibre ocupa 
en la vida del país, de la societat 
i de l’escola.»

Existeix també l’actitud de culpar 
els nens per no estimar la lectura, 
cosa que només pot tenir el seu 

origen en el comportament mateix 
que tenim davant la lectura a casa 
nostra. No podem pretendre que 
els nostres fills trobin estimulant 
i divertit llegir si a la nostra llar 
no entra mai un llibre, si en la 
nostra professió no hem anat 
construint una biblioteca bàsica 
de llibres de consulta a què ells 
ens vegin recórrer o si ni tan sols 
no mostrem interès per llegir 
almenys algun diari a casa. 

Una altra de les maneres 
d’aconseguir que els nens 
odiïn la lectura és sotmetre’ls al 
conegut exercici de posar com a 
tasca fer un resum del que s’ha 
llegit, obligar-los a aprendre’s 
de memòria alguns fragments, 
o utilitzar el llibre com a eina 
per desenvolupar el tema de 
l’anàlisi gramatical partint del 
desglossament de síl·labes fins 
a arribar a l’anàlisi d’estructures 
gramaticals com els verbs i 
substantius. Això, segurament, 
farà que el nen no deixi d’associar 
aquesta tediosa tasca al nom 
del llibre que tingui a les seves 
mans, fent que evoqui en ell 
una sensació desagradable en 
comptes del delit que hauria de 
despertar un bon llibre. «Tots 
aquests exercicis multipliquen 
les dificultats de la lectura en lloc 
de facilitar-la, fan del llibre un 
pretext en treure-li tota capacitat 
de divertir -si originalment la 
posseïa-, de commoure -si era 
capaç d’això-, d’interessar, si 
havia estat concebut per fer-
ho.»

No hem d’oblidar que a través 
de nosaltres, de les nostres 
actituds i vivències els nostres 
fills van construint el seu món 
interior des que neixen. Només 
un acostament animat i afectuós 
a la lectura a través de la nostra 
mediació, de l’expressió que li 
prestem al relat d’un conte, de la 
manera com li facilitem al nen la 
comprensió de la paraula escrita, 
pot fer possible que el nen desitgi 
apropar-se i aprofundir en el ric 

univers dels llibres.

Igualment, és important oferir 
als nens la possibilitat de tenir 
al seu abast una oferta variada 
de temes i estils -ja sigui perquè 
anem organitzant una biblioteca 
a casa o perquè fem ús de les 
biblioteques col·lectives- per 
donar-los l’opció d’escollir i variar 
la seva selecció d’acord amb 
els interessos que van tenint a 
mesura que creixen, la qual cosa 
comporta un exercici de reflexió i 
sensibilitat davant les necessitats 
dels nostres fills en la selecció 
dels llibres que anem posant a la 
seva disposició.

Per finalitzar, un dels aspectes 
que més pot influir negativament 
en el desenvolupament pel gust 
de llegir és ordenar-los que 
llegeixin. «No es pot ordenar a un 
arbre que floreixi si no és la seva 
estació, si no estan creades les 
condicions adequades, tampoc 
no es pot obtenir res dels nens 
pel llarg camí de l’obligació.» Els 
nens acabaran vincularan l’acte 
de llegir amb una imposició dels 
adults des de la seva autoritat de 
la que es lliurarà quan arribin a 
l’edat adulta. Potser per això no 
és rar trobar que bona part de la 
població no arriba a llegir ni tan 
sols un llibre en un any.

Com finalitza Godari: «[...] encara 
la ciència està donant els seus 
primers passos en la “creació 
de les condicions” que la planta 
humana adquireixi el que hagi de 
voler, i accepti, més aviat anheli, 
l’empelt de la cultura, i tingui la 
necessitat del millor, en suma, 
totes les flors i fruits que pugui 
donar.

L’amor a la lectura no és una 
tècnica, és alguna cosa molt 
més interior vinculat a la vida i, a 
clatellades (reals o metafòriques) 
no s’aprèn.»

Sandra I. Uribe
AMPA Els Llorers
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Les causes són complexes i di-
verses: l’excés d’hores davant la 
TV, l’ús abusiu de les noves tec-
nologies, la preferència pels ocis 
passius i visuals, un ritme de 
vida frenètic, el poc temps que 
transcorren juntes les famílies...

Hi podem fer alguna cosa? Sí. 
La família, l’escola i la bibliote-
ca són els elements claus que 
ajudaran el nen o la nena a con-
vertir-se en un subjecte lector. 
És necessari, però, que cadas-
cú assumeixi les seves respon-
sabilitats sense delegar en els 

altres. De tota manera, no hem 
d’oblidar que tots nosaltres es-
tem immersos en un teixit social 
i que pertoca també als poders 
públics una campanya efectiva 
per tal d’incrementar l’hàbit lec-
tor en tota la població. 

És innegable que hi ha canalla 
que s’interessa espontàniament 
pels llibres i d’altra que, en can-
vi, només vol les joguines, els 
videojocs, la televisió... Davant 
d’aquesta situació hi ha pares 
que, amb la millor intenció, els 
intenten convèncer, més encara, 

Coincidint amb Sant Jordi, la Generalitat de Cata-
lunya ha endegat un pla de foment de la lectura 
dirigit, especialment, als infants i joves. Les en-
questes diuen que la lectura perd prestigi i perd 
lectors. Es tracta d’una situació ben paradoxal si 
considerem que Espanya és el cinquè productor 
mundial de llibres i el tercer d’Europa. No n’hi ha 
prou que les editorials publiquin novetats contí-
nuament, que el lector tingui on triar i que l’au-
tor disposi d’una àmplia possibilitat d’expressió, 
hi ha milers de títols que no llegeix pràcticament 
ningú.

La família i
l’hàbit 
lector 

els obliguen a llegir. No sospi-
ten que amb aquestes actua-
cions aconsegueixen precisa-
ment el contrari, ja que per tal 
d’arribar a un bon hàbit lector 
cal que l’infant s’ho passi bé 
llegint. De fet, un bon lector 
comença a formar-se ja des de 
ben petit, fins i tot abans de sa-
ber llegir, a partir d’escoltar con-
tes, imaginar-se històries, llegir 
o mirar còmics, etc. Si els pares 
tenen l’hàbit lector i una bona 
quantitat de llibres, el més pro-
bable serà que l’infant comen-
ci per imitar-los fent veure que 
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llegeix i que acabi formant-se 
com un lector habitual, o pot do-
nar-se el cas que tal possibilitat 
no es presenti mai. Però el que 
sí que sembla clar és que els 
adults que dediquen poc temps 
a la lectura es troben en desa-
vantatge a l’hora d’exigir als 
seus fills o a les seves filles que 
s’hi aboquin.

La conclusió que podem treure 
de tot això és que l’hàbit lector 
difícilment s’aconsegueix per 
imposició, sinó que ha de sor-
gir dels mateixos infants. Els 
pares i les mares el que poden 
fer és crear les condicions favo-
rables. Doncs bé, quines estra-
tègies es poden seguir des de 
l’àmbit familiar?

Llegiu i/o expliqueu contes 
als vostres nens i nenes.
Si els adults gaudeixen amb la 
lectura, ells també pensaran que 
és una experiència agradable. 
En canvi, si llegiu el text sense 
ganes o els forceu que escoltin 
o llegeixin contes, els semblarà 
que llegir és un càstig. És fona-
mental, per tant, que l’infant pu-
gui associar la lectura amb un 
ambient càlid i de comunicació 
amb els seus pares.

Fomenteu una atmosfera 
lectora a casa. 
Per exemple, reserveu un temps 
per a la lectura silenciosa. Cada 
membre de la família podrà lle-
gir allò que vulgui i, si ho desitja, 
comentar allò que ha llegit. De 
tota manera, cal que no forceu 
la situació, que el moment sigui 
l’apropiat i que, a partir d’aquí, 
intenteu crear una rutina.

Parleu i comenteu els lli-
bres que esteu llegint vosaltres 
en presència dels fills.

Interesseu-vos pel que està 
llegint i no el poseu a prova amb 
preguntes, ja que identificaran la 
lectura amb una cosa semblant 

als deures escolars.

No l’obligueu a estar as-se-
gut per llegir.

Poseu els llibres al seu 
abast per tal que els vegin, els 
puguin venir ganes de llegir-los 
o, si més no, fullejar-los.

Destineu dintre de casa un 
espai apropiat per als llibres. 
Pot variar des d’un prestatge 
fins a una biblioteca. És evident 
que si fomenteu una biblioteca 
personal i/o si us apunteu a una 
subscripció de llibres, serà en-
cara millor.

Convertiu el llibre en un re-
gal habitual. 
Rebre un llibre com a regal o 
bé regalar el llibre a una altra 
persona, posa de manifest que
els llibres tenen un valor parti-
cular.

Vigileu que els llibres si-
guin adequats a la seva edat i 
interessos. 
Si els llibres són més avançats 
no els podrà fruir. Si els llibres 
no els resulten interessants no 
sentiran inquietud per llegir-los.

Suggeriu la lectura d’un lli-
bre, no l’exigiu.
En aquest sentit, si un cop co-
mençat un llibre i després d’ha-
ver-ne llegit un nombre suficient 
de pàgines es veu que no agra-
da, cal deixar l’oportunitat de 
canviar-lo, ja que no fomentarí-
em el gust per llegir si els féssim 
acabar llibres que no interessen. 
Així mateix, si no vol llegir el lli-
bre que li esteu oferint, deixeu-lo 
estar, potser se’l llegirà més en-
davant, o no.

Acostumeu els vostres 
nens i nenes a destinar a la 
compra de llibres una part 
dels seus estalvis. 
Naturalment, es tractaria de lli-
bres que han triat ells mateixos. 

Podrien ser llibres que tinguin 
relació amb les seves aficions, 
amb els seus programes i pel-
lícules preferides de la TV, etc.

Aneu a visitar llibreries en-
cara que no compreu res.
D’aquesta manera podreu des-
cobrir les novetats editorials, 
així com començar a triar a quin 
llibre aniran destinats els seus 
estalvis.

Porteu-los sovint a biblio-
teques de barri. 
Interessa que allà puguin llegir 
el llibre que vulguin i que el pu-
guin canviar per un altre quan ho 
desitgin. Tingueu en compte que 
el tipus de lectura que fomen-
ta l’hàbit lector és la lectura 
lliure, espontània, informal i 
gratuïta. Per una altra banda, 
a les biblioteques acostumen a 
celebrar-s’hi activitats d’anima-
ció a la lectura.

Fomenteu que els mateixos 
infants recomanin als seus 
companys els llibres que més 
els han agradat: els més lec-
tors transmeten el seu entusias-
me als altres.

Feu veure als fills i filles 
que la lectura forma part de la 
vida, que és un mitjà de comuni-
cació, d’informació i que els pot 
ajudar en molts aspectes de la 
seva vida. No sigueu dogmàtics; 
és convenient que se’n vagin 
adonant a partir de diversos co-
mentaris espaiats en el temps.

Per acabar us donarem el con-
sell més important: no us impa-
cienteu si no aconseguiu resul-
tats immediats, ja que és possi-
ble que aquestes estratègies no 
funcionin a la primera.

Asunción Montolio
Ceip Tabor

·

·

·
·

·

·

·

·

·
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·
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·
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Durant les darreres setma-
nes s’han estat duent a ter-
me les oposicions per a co-
brir places de catedràtic als 
nostres instituts. Els incon-
venients i perjudicis que ha 
causat aquest fet a la vida 
diària dels instituts i dels 
alumnes (els nostres fills), 
que més aviat cal atribuir 
a la desídia i al fet que són 
més importants els interes-
sos burocràtics del funcio-
nariat, han originat la carta 
de protesta que el 21 d’abril 
fou adreçada i tramesa a la 
Sra. M. Dolors Rius i Beni-
to, secretària general del 
Departament d’Educació, i 
que es reprodueix a conti-
nuació.

Senyora:
El motiu de la present 

és manifestar la nostra discon-
formitat amb la manera de dur 
a terme la convocatòria d’opo-
sicions a càtedra de professors 
d’ensenyament secundari que 
s’està realitzant.

Després de molts anys 
sense efectuar convocatòries 
(per causes de tots conegudes), 
el calendari per a dur a terme 

aquestes oposicions és clara-
ment negatiu per al funciona-
ment habitual dels centres i, par-
ticularment per al procés d’apre-
nentatge dels alumnes, molt a 
prop de la finalització del curs.

 Les famílies, els alum-
nes, àdhuc el professorat, ens 
sentim víctimes d’una mala pla-
nificació i d’un menyspreu que 
no té en compte els perjudicis 
que pot ocasionar aquesta con-
vocatòria a bona part de la co-
munitat educativa.

 Pel que fa als professors 
aspirants, el fet d’haver de dur a 
terme la preparació dels materi-
als requerits per a la seva valo-
ració, com la seva presentació, 
ha de significar, lògicament, una 
distorsió important en les seves 
funcions habituals, amb el con-
següent perjudici per a l’alum-
nat.

 Una part del professorat 
forma part dels tribunals avalu-
adors, cosa que els exigeix una 
dedicació de temps fora del seu 
centre i que no els permet rea-
litzar la seva primera obligació 
que és l’ensenyament de les 
matèries als alumnes. A més, 
s’ha donat el cas que algunes 

de les substitucions que havien 
de cobrir els buits generats, no 
s’han produït, amb la qual cosa 
el problema s’ha agreujat.

 Cal tenir molt en compte 
que bona part dels opositors a 
càtedra i dels components dels 
tribunals dicten les seves clas-
ses als nivell superiors (1r i 2n 
de batxillerat) i cal pensar que 
aquests alumnes, en un moment 
decisiu del curs i, fins i tot, del 
global dels seus estudis, estan 
veient distorsionat i dificultat el 
seu nivell d’aprenentatge, quan, 
molts d’ells, estan en plena pre-
paració de les PAU. Només cal 
pensar una mica per entendre 
que els alumnes de 2n de bat-
xillerat, patint els efectes de la 
tensió del moment, veuen com 
els seus professors de referèn-
cia poden restar més absents 
del que seria raonable.

 En un altre sentit, però 
amb les mateixes víctimes, la 
tasca de tribunals en un centre 
com el nostre, amb una gran 
manca d’espais, ha significat 
que alguns seminaris estan ve-
ient com s’ocupen el seus es-
pais amb importants molèsties i 
distorsions per al treball habitual 
del professorat afectat. Caldria 

Malestar per
l’organització de les
oposicions a
catedràtic
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Curs de
Català
Alguna vegada us heu imaginat 
fent les maletes i anant a viure 
a Bilbao, Berlín, París, Londres, 
Nàpols, Budapest, Dakar, El 
Cairo, Buenos Aires, Moscou... 
emocionant, oi? Particularment, 
alguna vegada, se m’ha passat 
pel cap com seria. Segurament 
hi hauria una barreja de nervis, il-
lusió, esperança, alegria, tristor, 
por... Potser alguns de vosaltres 
no només us ho heu imaginat, 
sinó que ho heu hagut de fer.

La meva primera preocupa-
ció seria fer-me entendre i que 
m’entenguessin, no m’agrada 
ser a un lloc i no entendre què 
passa al meu voltant. Tant de bo 
pogués parlar i entendre tots els 
idiomes del món! O per què no? 
Per què no hi haurà un sol idio-
ma per a tothom?

La realitat és la que és, ni a tot 
arreu es parla el mateix ni tot-

hom és poliglot. 

Per sort o per desgràcia, ara per 
ara, no penso canviar de lloc 
per viure, però hi ha gent que, 
per motius ben diferents, ha de-
cidit deixar el seu país i ha triat 
el nostre, més concretament la 
nostra ciutat, per viure.

Els seus fills van a l’escola i en 
poc temps parlaran i escriuran 
català perfectament, com si ha-
guessin nascut aquí o potser mi-
llor.

La preocupació per la integració 
de les persones que arriben a la 
nostra escola des d’altres indrets 
no es limita a fer que els nens i 
les nenes que van a l’escola s’hi 
sentin a gust i aprenguin el nos-
tre idioma, sinó que també ens 
preocupa que els pares i les ma-
res es puguin adaptar al nou lloc 
on ara viuen. 

Des d’aquesta preocupació, el 
passat 22 d’abril la nostra escola 
va començar un curs de català 
per a pares i mares de l’escola 
que no entenen aquesta llen-
gua. En un principi s’hi han ins-
crit 20 persones de nacionalitats 
tan diferents com la República 
Dominicana, Xile, Paraguai, el 
Japó, la Xina, Polònia, Islàndia, 
Equador, el Marroc, Bolívia, Co-
lòmbia... i el temps d’arribada al 
nostre país oscil·la entre 1990 i 
març de 2008. 

El curs està organitzat per l’AM-
PA i el porta a terme el Consorci 
per a la Normalització Lingüísti-
ca.

Desitgem que aquest curs sigui 
profitós i que altres anys es pu-
gui repetir.

Gemma García
AMPA Ramon Llull

pensar a trobar instal·lacions 
més apropiades on tothom en 
sortiria més beneficiat, ja siguin 
externes o, per què no, a les ma-
teixes dependències del Depar-
tament.

 Entenem la dificultat de 
tirar endavant un procés com 
aquest, gran i complex, però és 
evident que aquestes operacions 
caldria planificar-les amb temps, 
duent-les a terme en dates no 
lectives (vacances de desembre, 

setmana santa o estiu) o, com a 
mal menor, en d’altres moments 
del curs que no resultessin tan 
perjudicials per a l’alumnat i el 
mateix professorat.

 Atès que en els pròxims 
anys es tornaran a produir con-
vocatòries, exigim que es revisin 
els criteris d’aquestes a fi que 
afectin el mínim possible l’esta-
ment més poc tingut en compte 
de la comunicat educativa, els 
alumnes, quan hauria de ser el 

més protegit de tots.

 A la seva disposició per a 
tot el que tingui a bé indicar-nos, 
aprofito l’avinentesa per a salu-
dar-la ben atentament.

Miquel Costabella
President AMPA 

IES Ernest Lluch
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Educació
Emocional

El 27 de març va tenir lloc al 
CEIP Diputació una xerrada 
sobre l’educació emocional a 
càrrec de la FAPAC, i em va 
semblar un tema tan interessant 
que us en faig cinc cèntims i us 
hi afegeixo unes quantes coses 
més fruit d’una recerca i de la 
meva experiència personal. 

La xerrada va començar amb 
una pregunta: Per què hi ha 
diferències entre dues per-
sones que tenen el mateix 
nivell intel·lectual, econò-
mic, social, cultural... a 
l’hora d’avaluar el seu ren-
diment acadèmic i profes-
sional? La resposta és que un 
d’ells té més intel·ligència emo-
cional que l’altre. 

D’on ve aquest concepte? 
Fa un temps, es creia que hi 
havia una única intel·ligència i 
que qui la tenia desenvolupada 

era capaç de tot i qui no la te-
nia desenvolupada no era capaç 
de res. El 1983, Howard Gard-
ner va proposar la teoria de les 
intel·ligències múltiples (lingüís-
tica, logicomatemàtica, corporal, 
espacial, musical, interpersonal 
i intrapersonal). Segons ell, la 
intel·ligència emocional (popu-
larment coneguda gràcies a Da-
niel Goleman) és la combinació 
de les intel·ligències interper-
sonal (conèixer els altres i tre-
ballar amb ells) i intrapersonal 
(conèixer-se i treballar amb un 
mateix).

Com relacionem la idea de 
la intel·ligència interperso-
nal i intrapersonal amb la 
idea de l’educació emocio-
nal? Doncs des de la certesa 
que una educació emocional 
pot desenvolupar aquest tipus 
d’intel·ligència, ja que no és es-
tàtica i pot anar millorant si es 
treballa.

Què esperem aconseguir 
amb una educació emo-
cional? Que els nostres fills 
tinguin un major coneixement i 
comprensió d’ells mateixos i de 
les persones que els envolten, i 
tinguin la capacitat de controlar i 
modificar estats anímics, o sigui, 
que tinguin una major capacitat 
de ser feliços.

Quines són les característiques 
d’una educació emocional? 

1. Autoestima
Diverses investigacions han de-
mostrat  que hi ha una cor-relació 
entre autoestima i ren-diment. 
Intentem que no sigui el nostre 
propi fill qui es posi obstacles a 
ell mateix (no me’n sortiré, sóc 
un inútil, tot ho faig malament...) 
i s’ajudi amb pensaments posi-
tius (segur que me’n surto, sóc 
bo en matemàtiques, m’agra-
da resoldre problemes...), per 
descomptat que no hem de ser 
nosaltres qui li posem aquests 
obstacles (no te’n sortiràs, ets 
un inútil, tot ho fas malament...).

Com ho podem fer? Hem de re-
forçar positivament els èxits del 
nostre fill, hem de corregir, sen-
se desqualificar, els seus errors 
i hem d’ajudar-lo que aprengui 
dels problemes. Com a apunt 
curiós, en l’idioma xinès, la pa-
raula “crisi” es compon dels ide-
ogrames “perill” i “oportunitat”, 
en aquest sentit, ensenyem als 
nostres fills que una situació 
de crisi, un problema, pot ser 
una oportunitat per créixer, per 
aprendre, perquè se sentin or-
gullosos d’haver superat una di-
ficultat.   

2. Autoconsciència
Els nostres fills han de ser cons-
cients de qui són i han de poder 
identificar què senten perquè ells 
mateixos es puguin entendre. 
De vegades s’enfaden i no sa-
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ben quina paraula iden-tifica el 
sentiment que tenen en aquells 
moments (ràbia, tristesa, de-
cepció...) ni saben què fer amb 
l’emoció (quedar-se enfadats 
indefinidament, oblidar-se’n, 
aprendre de la situació, arreglar 
el problema, parlar-ho, no dir 
res...). 

Parlar amb els nostres fills sobre 
els seus sentiments ens ajudarà 
a no jutjar una acció (per exem-
ple, haver suspès un examen), 
sinó a buscar què ha provocat 
que el nostre fill actués així. 
Mentre nosaltres fem l’exerci-
ci de comprendre’l, el nostre fill 
també va entenent-se, la qual 
cosa li dóna més seguretat en 
ell mateix perquè pot anticipar 
reaccions i les pot modificar (per 
exemple, si està molt cansat, es 
posa de mal humor, com que ja 
ho sap, aquests dies decideix 
anar-se’n a dormir més aviat 
perquè si no ho fa, sap que tin-
drà una discussió familiar).

3. Motivació
Hi ha dos tipus de motivació: la 
intrínseca (en què la motivació 
és interior, pel sol gust de fer les 
coses, aprendre per exemple) i 
l’extrínseca (en què la motivació 
és exterior, per exemple reco-
neixement social o consecució 
d’una meta concreta, com apro-
var un examen).
Si no hi ha cap motivació, difí-

cilment hi haurà algú que inver-
teixi res (temps, esforç, diners...) 
a canvi d’una promesa (un títol 
acadèmic, una feina...). A més, 
actualment vivim en una socie-
tat que busca assolir els desitjos 
immediatament, no tenim ga-
nes d’invertir temps i esforç per 
aconseguir coses a llarg termini, 
volem els resultats ja. Si no en-
senyem al nostre fill a esperar 
el seu aniversari per tenir un re-
gal i satisfem els seus capricis 
ràpidament, com li demanem 
que inverteixi anys d’estudi per 
aconseguir una feina més qua-
lificada?

Si a la manca de motivació su-
mem la incapacitat d’esperar, 
els hàbits d’estudi, per exemple, 
es poden convertir en un suplici 
perquè no s’entendrà la necessi-
tat de practicar-los.

4. Valors i límits
Un nen necessita identificar-se 
amb uns valors, que poden anar 
modificant-se al llarg del temps, i 
que cada família ha d’ensenyar. 
De la mateixa manera, els nens 
necessiten pautes, normes i hà-
bits per poder-se convertir en 
adults madurs. L’absència de 
normes no ajuda el nen a sentir-
se lliure, al contrari, el descon-
certa, ja que no sap el que ha de 
fer ni el que s’espera d’ell. Per 
tant, els límits han de ser ferms.

Actualment ensenyem als nens 
que les diferències no són un 
obstacle per socialitzar. La raça, 
la religió, el sexe, els diferents 
models familiars... no són im-
portants a l’hora d’establir rela-
cions. La diferència no és una 
cosa dolenta. Llavors, per què 
estem obsessionats amb el fet 
que han de portar les mateixes 
marques de roba que la resta, o 
que tinguin tota la col·lecció de 
“gormitis”, o els cromos de High 
School Musical? No treballem 
per acceptar les diferències? 
Doncs acceptem que som no-
saltres, com a família, qui esta-
blim les normes, els valors i els 
límits que volem ensenyar als 
nostres fills, encara que siguin 
diferents de les normes, els va-
lors i els límits d’altres famílies. 
No ens deixem influenciar per 
“[…] Doncs els pares de […] el 
deixen!”.

5. Visió positiva
Com a punt final (m’he deixat 
molts pel camí, com per exem-
ple ensenyar als nostres fills que 
es responsabilitzin dels seus 
actes i que no siguem nosal-
tres qui assumim els seus errors 
o els seus èxits), m’agradaria 
dir que una visió positiva de la 
vida fa que fins i tot els proble-
mes siguin una oportunitat per 
créixer. No s’ha d’oblidar que 
moltes vegades som nosaltres 
mateixos qui ens posem obsta-
cles per aconseguir un objectiu i 
que està a la nostra mà fer-nos 
el camí més fàcil. Ensenyem als 
nostres fills a trobar el costat po-
sitiu de les coses.

Segur que, si ens preguntessin 
què volem per al nostre fill, res-
pondríem que volem que sigui 
feliç, doncs penso que una bona 
educació emocional pot ajudar a 
aconseguir-ho.

Carme Prats
CEIP Diputació
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El curs vinent hi haurà més ajuts de menjador escolar per a les famílies barce-
lonines. L’Ajuntament de Barcelona augmentarà en un 50 % el nombre d’ajuts, 
amb una inversió addicional de 2,4 milions d’euros. La convocatòria es farà 
pública entre abril i maig.
“Els ajuts de menjador escolar 
s’amplien per arribar a totes les 
famílies que els necessitin. El 
curs 2008-09, l’Ajuntament de 
Barcelona destinarà 2,4 milions 
d’euros més a aquests ajuts. 
El pressupost total serà de 
3.061.125 euros, gairebé cinc 
ve gades més que el curs 2007-
08. 
La inversió municipal farà pujar 
el pressupost conjunt de Ge-
neralitat i Ajuntament per a ajuts 
de menjador fins als 7 mi lions 
d’euros. Això significa que el 
curs vinent es podran ator gar 
uns 11.864 ajuts de menjador, 
enfront dels 7.869 ajuts del curs 
actual. 

OBJECTIU: COBRIR TOTA 
LA DEMANDA 
Amb aquesta mesura, l’Ajun-
tament reafirma el seu compro-
mís d’ampliar I’abast dels ajuts 
de menjador i arribar a cobrir el 
100 % de la demanda fins ara 
no atesa. 
L’esforç pressupostari del muni-
cipi permetrà que el curs 2008-

09 es pugui cobrir la totalitat de 
la demanda valida que no es va 
poder atendre en funció dels in-
dicadors d’aquest curs. 

MÉS FÀCIL 
Per primer cop, i amb I’objec-
tiu de facilitar la sol·licitud i tra-
mitació dels ajuts, es fa una 
convocatòria única a Barcelona, 
amb uns criteris de baremació 
unificats per a tots els alum nes 
de la ciutat. 
La convocatòria s’adreça a 
alumnes d’escoles bressol, pri-
mària i secundària matriculats 
en centres educatius finançats 
amb fons públics. Es fa des del 
Consorci d’Educació i sortirà en-
tre abril i maig.

ELS CRITERIS DE 
BAREMACIÓ 
Per atorgar aquests ajuts, es tin-
drà en compte criteris com ara 
la renda familiar, el nombre de 
membres de la unitat familiar, la 
condició de monoparentalitat, la 
qualificació de família nom-bro-
sa, la  situació de I’infant en aco-

08-09
lliment o inexistència de mem-
bres de la unitat fa-miliar afec-
tats per al guna dis-capacitat”.

ARTICLE Extret de la Revista infor-
mativa de l’Ajuntament de Barcelona 
núm. 115, abril 2008.

Reflexió
Aquest és un tema pel qual 
les diferents AMPA estan molt 
sensibilitzades per diversos 
motius. Primer, i naturalment, 
el d’intentar portar un control 
de la dieta alimentària, equili-
brada, de qualitat i d’higiene.
En referència a l’ajut econò-
mic, també és un punt en el 
qual alguns cops l’AMPA ha 
de fer alguna aportació econò-
mica complementària per no 
deixar sense aquest servei im-
portant a alumnes, les famílies 
dels quals de vegades tenen 
dificultats de pressupost men-
sual. Per tant, hem d’aplaudir 
aquesta mesura d’ampliació 
d’ajuts adreçada al curs vinent, 
2008-2009. 

Joan Espinosa
IES Ernest Lluch

Ajuts de 
menjador del
Curs
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El conseller d’Educació, Er-
nest Maragall, i l’ambaixador de 
França a Espanya, Bruno De-
laye, han signat un conveni de 
col·laboració per als propers tres 
anys amb l’objectiu d’intensificar 
les relacions entre els centres 
educatius catalans i francesos. 
L’acord inclou l’impuls a l’apre-
nentatge de la llengua francesa 
a Catalunya i del català a França. 
Actualment, 47.211 alumnes ca-
talans estudien francès a l’ESO, 
Batxillerat i Cicles Formatius.

Aquest conveni implantarà un 
programa confeccionat conjun-
tament amb el servei cultural 
de l’Ambaixada de França. El 

pla preveu la creació de sec-
cions per a l’ensenyament de 
matèries en llengua francesa, la 
col·laboració entre centres i la 
difusió de bones pràctiques com 
poden ser la ràdio a l’escola o 
la creació de xarxes de centres 
que treballen conjuntament a 
l’hora de crear i aplicar activi-
tats. També hi haurà intercanvi 
de professors entre Catalunya i 
França, i la participació comuna 
en projectes europeus.

La cooperació entre Educació i 
l’ambaixada francesa s’estendrà 
també a la formació contínua 
dels professors que impartei-
xen matèries en francès, a la 

preparació de material didàctic 
i de documents específics per 
a aquestes assignatures, als 
projectes d’intercanvi entre els 
alumnes i entre els professors, 
o els projectes de col·laboració 
amb els rector ats de les acadè-
mies franceses.

En totes aquestes accions par-
ticiparan  els centres educa-tius 
francesos de Barcelona, i l’Insti-
tut Francès de Barcelona.

Extret del web del Departament 
d’Educació, dijous 10 d’abril de 2008

Catalunya i 
França

L’acord inclou un programa de reforç de l’ensenyament de francès, inter-
canvis d’alumnes i de professors i formació continuada per als docents 
durant els propers tres anys.

reforçaran la 
col· laboració 
entre centres 
educatius
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Activitat 
extraescolar 
de karate CEIP 
Diputació
Campionat de 
Catalunya

Com ja sabeu, a la nostra 
escola l’activitat de karate 
és de les que més activitats 
fora de l’escola realitzem 
i de les que estem més 
representats.

El dissabte 26 d’abril, 20 
alumnes de l’escola van 
participar en el campionat 
de Catalunya de Karate 
Kyokushinkai a la població 
de Martorelles (a la comarca 
del Vallès Oriental). Tots 
els participants entrenen i 
desenvolupen el seu nivell 
de karate en gimnasos 
especialitzats en aquest 
esport de dos a tres dies 
a la setmana. Per això, 
és tant important que 
la nostra escola (única 
escola participant en un 
Campionat de Catalunya) 
participi en esdeveniments 
d’aquest tipus. 

Tots vam matinar molt, 
ja que la competició va 
començar a les nou del 
matí. Tot i això, el resultat 
final va ser excel·lent. Tres 
alumnes de l’escola van 
aconseguir pujar al podi 
final en tres categories 
diferents:

· Manuel Soliño categoria 
benjamí de menys de 30 
kg

· Gerard Bargalló categoria 
benjamí de més de 30 kg

· Òscar Navas categoria 
benjamí de més de 35 kg

Volem felicitar a tots tres i 
a tots els altres participants 
per voler gaudir d’un 
dia fantàstic de karate i 
esperem que l’any vinent hi 
tornem a ser.

Alexis Vega
CEIP Diputació

Activitat 
extraescolar de 
Futbol 5 
Classificació per 
a les fases finals 
del campionat 
de Barcelona 
en categoria 
promoció

 

Aquest divendres fina-
litzen els partits de les 
competicions esportives 
per equips de la temporada 
2007-2008. La  nostra esco-
la hi participava en futbol 5, 
amb dos equips benjamins 
i un d’aleví, i en bàsquet, 
amb 2 equips alevins. Tots 
hem gaudit molt en tots els 
partits i sobretot, hem après 
a participar i a gaudir de les 
victòries i de les derrotes.

L’equip de futbol 5 de 
categoria benjamí format 
íntegrament per alumnes 
de 4t de primària, s’ha 
classificat per a les fases 
finals del campionat de 
Barcelona en categoria 
promoció. D’aquí a dues 
setmanes participarem en 
els vuitens de final a partit 
únic i a camp neutral. Si el 
partit es guanya, passarem 
a l’eliminatòria següent i 
així, successivament. Us 
desitgem molt sort.

Alexis Vega
CEIP Diputació

SETMANA 
CULTURAL

Coincidint amb la diada de 
Sant Jordi, se celebra, a 
l’Institut Ernest Lluch, una 
setmana cultural. Enguany, 
el dilluns dia 21 es va poder 
comptar amb la presència 
de la periodista Mònica 
Terribas que va fer una 
molt interessant dissertació 
sobre el periodisme i la 
informació a la nostra 
societat, molt adequada 
als interessos del públic 
adolescent que la seguia. 
A continuació la periodista, 
canviant el seu paper 
habitual de preguntadora, 
es va sotmetre a una sessió 
de preguntes dels alumnes 
que van sorprendre per la 
seva maduresa i rigor. Tot 
plegat molt interessant i útil 
per a tothom.

El dia de Sant Jordi, al 
mateix pati del centre, es 
va dur a terme l’entrega 
de premis dels diversos 
concursos literaris, prosa, 
poesia i assaig, de cada 
un dels seminaris del 
centre, inclòs un concurs 
matemàtic.
El lliurament dels diversos 
premis va anar-se alter-
nant amb un seguit d’actua-
cions musicals a càrrec 
d’alumnes del centre, amb 
gran diversitat d’estils 
i d’instruments, i es va 
acabar amb una sessió de 
ball.
En resum, un èxit d’orga-
nització i de participació.

IES Ernest Lluch

Primer van ser les 
Bases per a la Llei d’E-
ducació, ara el Projecte 
de llei. En ambdós 
casos, els sindicats de 
mestres i professors 
ja toquen a sometent. 
Ens diuen que estan 
molt preocupats per la 
qualitat educativa del 
país i que ningú com 
ells sap què cal fer. 
Alhora, actuen com 
a lobby davant dels 
mitjans de comunicació 
i l’Administració per a 
exposar-ne els criteris 
creant un estat d’opinió 
del tot favorable als 
seus interessos, que 
gairebé ningú s’atreveix 
a dir que no sempre 
són coincidents amb 
els interessos del con-
junt de la comunitat 
educativa.

Senyors dels sindicats, 
vostès tenen uns legí-
tims interessos laborals 
per defensar, però això 
no els dóna cap dret a 
marcar (a toc de pito) 
la política educativa 
del país. Senyors dels 
mitjans de comunicació 
i Administració, no els 
facin el joc. L’educació 
del país no són només 
ells per potents que 
siguin. Hi ha col·lectius 
pedagògics de mes-
tres i professors, asso-
ciacions de directors, 
de pares, d’alumnes 
que també tenen tot 
el dret, si no en tenen 
més, de ser escoltats i 
tinguts en compte.
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